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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

Master of Arts Program in Cultural Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม)
ชื่อย่ อ ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Arts (Cultural Management)
ชื่อย่ อ M.A. (Cultural Management)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ื่อสารภาษาไทย
ได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม
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หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม ฉบับพ.ศ. 2551 กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมือ่ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมือ่ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
6. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2557
7. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในระดับการจัดการงานด้ านวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
8.1 ภัณฑารักษ์ หรือตาแหน่ งอืน่ ๆ ในพิพธิ ภัณฑ์
8.2 ภัณฑารักษ์ ศิลปะอิสระ
8.3 ผู้บริหารโครงการ ทางศิลปวัฒนธรรม
8.4 ผู้บริหารจัดการด้ านอุตสาหกรรมบันเทิงและงานสร้ างสรรค์
8.5 บุคลากรสายวิชาการด้ านงานบริหารศิลปวัฒนธรรม
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ พัฒนาให้ ประเทศเติบโตในอัตราที่สูง โดยการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและใช้
ทรั พยากรอย่ างสิ้นเปลืองที่หลายทรั พยากรได้ หมดสิ้นไปแล้ ว ดังนั้น ในปั จจุบันและในอนาคต ภายใต้ กระแสของการพัฒนาที่
ต้ องการความมั่งคงยั่งยืน เศรษฐกิจไทยควรจะมีการปรั บโครงสร้ างไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น คือ ระบบเศรษฐกิจที่เน้ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้ างนวัตกรรม โดยทางเลือกหนึ่งเพือ่ ไปสู่ เศรษฐกิจทีม่ รี ะดับการพัฒนาทีส่ ู งขึน้ นี้ คือ การให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ อย่ างจริงจัง แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จะต้ องครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกัน
ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อยู่บนพืน้ ฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ผนวกเข้ ากับการ
ใช้ องค์ ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งนี้ การพัฒนาจะต้ องมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และเศรษฐกิจที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ดังนั้นแล้ ว เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของการใช้ องค์ ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การ
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สร้ างสรรค์ งาน (Creativity) และการใช้ ทรัพย์ สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ ง
สมความรู้ ของสั งคม และเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมสมัยใหม่ แนวทางเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ที่อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ ทเี่ กิดขึน้ อย่ างต่ อเนื่องได้ ไม่ สิ้นสุ ดนีเ้ องจึงจะเป็ นความยัง่ ยืน ดังนั้น สถาบันการศึกษาของประเทศไทยจึงจาเป็ นต้ อง
ปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ในประเทศและของโลกเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ งขัน โดยหลักสู ตรการบริหารงานวัฒนธรรมได้ ปรับปรุงเนือ้ หาหลักสู ตรให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรด้ านงานวัฒนธรรมของประเทศให้ สามารถแข่ งขันกับ
บุคลากรจากประเทศอืน่ ๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ ามกลางสังคมแบบโลกาภิวตั น์ ทมี่ คี วามก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่ างสู ง ส่ งผลให้ มกี ารเคลื่อนย้ ายทุนทั้งทุนที่เป็ นเงิน คน
และข้ อมู ลอย่ างไร้ พรมแดน ปรากฏการณ์ ลักษณะนี้ได้ เกิดขึ้นกับการเคลื่อนย้ ายทางวัฒนธรรมที่มีเทคโนโลยี การสื่ อสารเป็ น
เครื่องมือเช่ นกัน ส่ งผลให้ สังคมโลกสามารถสั มผัส ได้ โดยตรงกับวัฒนธรรมของคนอื่น ๆ ในชั่วพริบตา สั งคมไทยซึ่งนอกจากจะ
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์ นีแ้ ล้ วยังเป็ นสั งคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีพนื้ ฐานและที่มาจากภู มิหลังที่
แตกต่ างกัน อันมีผลต่ อการดาเนินชี วิตของคนในสั งคม ทั้งในมิติของเรื่ อ งความเชื่ อ ค่ านิยมและแนวทางในการดาเนินชี วิต
ลักษณะสังคมพหุวฒ
ั นธรรมนีย้ งั เป็ นลักษณะของสังคมทีเ่ ปิ ดกว้ าง และรับเอาวัฒนธรรมอืน่ ๆเข้ ามาสู่ วถิ ีชีวติ ของสังคมไทยได้ อย่ าง
ง่ ายดาย ซึ่งในประเด็นนีส้ ังคมไทยเราจะมีมาตรการหรือกลไกในการกลัน่ กรองวัฒนธรรมต่างๆทีห่ ลัง่ ไหลเข้ ามาสู่ สังคมไทยอย่ างไร
เราสามารถเลือก รับ ปรับ ใช้ วฒ
ั นธรรมเหล่ านั้นอย่ างไร ซึ่งลักษณะพหุวัฒนธรรมนีท้ าให้ เกิดความหลากหลายและความซับซ้ อน
ทางสั งคม จนบางครั้ งเมื่อเกิดปั ญหาที่เป็ นประเด็นทางสั งคมทาให้ แก้ ไขได้ ยากในระยะเวลาอันสั้ น หลักสู ตรการบริ หารงาน
วัฒนธรรมจึงต้ องมีความพร้ อมและรู้ เท่ าทันปัญหาเหล่ านี้ เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการเรียน การสอนให้ มีเนือ้ หาที่ก้าวหน้ า
ทันสมัยและสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ทุกเสี้ยววินาที
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ ในปัจจุบันทีก่ ล่ าวในเบือ้ งต้ น ทาให้ วทิ ยาลัยนวัตกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตรเพือ่ ตอบสนองต่ อนโยบาย
ของประเทศ ในด้ านเศรษฐกิจสั งคม และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง ในด้ านต่ าง ๆ เหล่ านี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้ านการ
บริหารงานวัฒนธรรมทีม่ ีทกั ษะความรู้ ความสามารถ ความคิดในเชิงสร้ างสรรค์ เพือ่ นาไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานและแก้ ไขปัญหา
ต่ าง ๆ โดยสามารถก้ าวขึน้ ไปทางานในตาแหน่ งระดับหัวหน้ างานหรือระดับบริ หารได้ ดังนั้น หลักสู ตรจึงเน้ นการเรี ยนการสอน
แบบสหวิทยาการ ให้ สามารถบูรณาการองค์ ความรู้ จากหลากหลายสาขาวิชา ในการทางาน เพื่อให้ มีมุมมองการทางานที่รอบด้ าน
และสามารถทางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึน้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีพนั ธกิจในการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ทางความคิด สามารถนาพาองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้ อมทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี และสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ รับไปประยุกต์ ใช้ รองรับ ตอบสนอง และบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น
ได้ ดังนั้น หลักสู ตรจึงมีความสอดคล้ องและสามารถตอบสนองต่ อเป้ าหมายและพันธกิจของวิทยาลัยได้ เป็ นอย่ างดี
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
วัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและนามาซึ่งความสมดุลของสั งคม ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งงานศิลปะ
งานประพันธ์ การแสดง และมรดกทางวัฒนธรรม แม้ กระทัง่ ความรู้ ความสามารถของคน จาเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้ อง
และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะตัวของงานทางวัฒนธรรมโดยตั้งอยู่บนพืน้ ฐานความเข้ าใจที่แท้ จริงและตระหนักถึงคุณค่ าของงาน
ทางวัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
บุคลากรหรือองค์ กรทีบ่ ริหารงานวัฒนธรรมต้ องคานึงถึงนโยบายของรัฐและความเป็ นไปของตลาดงานทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ต้ องมีการวางแผนระยะยาวอย่ างเป็ นระบบและต้ องคานึงถึงโครงสร้ างสั งคม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
รวมถึ งโครงสร้ างของสถาบัน ที่ซับซ้ อน และที่สาคัญต้ องเข้ า ใจถึง คุณค่ าของงานศิ ลปะและวัฒนธรรมทั้งในเชิ ง อนุ รัก ษ์ และ
สร้ างสรรค์ การวางแผนและความเข้ าใจดังกล่ าวจะทาให้ องค์ กรสามารถรักษา ส่ งเสริม และพัฒนางานวัฒนธรรมให้ ดารงอยู่ได้ อย่ าง
มีคุณค่ าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การบริหารงานวัฒนธรรมเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ บุคลากรที่ทางานทางด้ านศิลปวัฒนธรรมต้ องมี
วิสัยทัศน์ มองสภาพการณ์ และปัญหาในมุมกว้ างและเชิงลึก พร้ อมทั้งรู้ จกั เลือกใช้ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาและส่ งเสริมองค์ กรให้ สามารถ
ผลิตและเผยแพร่ งานวัฒนธรรมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสู งสุ ด
วิทยาลัยนวัตกรรมได้ พัฒนาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารงานวัฒนธรรมขึ้นโดยมีลักษณะ
เป็ นสหวิทยาการ ประกอบด้ วยวิชาด้ านการบริหารจัดการ และวิชาด้ านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ นักศึกษามี
ความเข้ าใจถึงธรรมชาติของงานศิลปวัฒนธรรม และรู้ จกั นาหลักการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด และกฎหมาย
มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์ กรของตน โดยนักศึกษาจะได้ ศึกษากับคณาจารย์ และผู้รู้ ผ้มู ปี ระสบการณ์ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
งานศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) ผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเป็ นบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานวัฒนธรรม
2) ผลิตมหาบัณฑิตซึ่งเป็ นบุคคลทีม่ วี สิ ัยทัศน์ สามารถนาพาองค์ กรทางวัฒนธรรมไปสู่ ความสาเร็จ
3) ผลิตมหาบัณฑิตซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ตระหนักถึงหน้ าที่และความรั บผิดชอบต่ อสั งคม รวมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ
4) สร้ างสรรค์ งานวิจยั ด้ านการบริหารงานวัฒนธรรม
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรการบริหารงานวัฒนธรรมเป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา ใช้ ระบบการการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา
แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ซึ่ ง 1 ภาคการศึ กษาปกติมีระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และภาคฤดูร้อนใช้ เวลา
การศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.
เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน
– กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม
– พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา ต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2553 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
 เป็ นผู้ที่สาเร็ จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ า(ไม่ จากัดสาขา) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 เป็ นผู้มคี ุณสมบัตติ ามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
 ต้ องผ่านการสอบข้ อเขียน
 ต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 ต้ องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 เงือ่ นไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหรือ/วิทยาลัยนวัตกรรม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปัญหาของนักศึ กษาแรกเข้ าที่คาดว่ าจะประสบ คือ ปั ญหาการจัดการเวลาในการเข้ าเรี ยน เนื่องจากนักศึ กษาส่ วนใหญ่ ทางาน
ประจา

| หน้ า 5

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 (ระบุ) อืน่ ๆ
ถึงแม้ ระบบการศึกษาจะเป็ นแบบชั้นเรียน แต่ หลักสู ตรจะใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อให้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาซึ่งเป็ นผู้ที่มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ การทางานในงานศิลปวัฒนธรรมมาแล้ วระดับหนึ่ง โดยเทคนิคที่จะใช้ ในการ
สร้ างการเรียนรู้ ประกอบด้ วย การเรียนรู้ จากปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หรือ Problem-based learning การบรรยาย การทางาน
กลุ่ม การทางานวิจยั การทากิจกรรมหรือโครงการทางศิลปวัฒนธรรม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึ กษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติและอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

แผน ก2
18 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ข
18 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ บศ / AA หมายถึง อักษรย่ อของสาขาบริหารงานวัฒนธรรม
หลักเลข
เลขหลักร้ อย

เลขหลักสิบ

เลขหลักหน่ วย

เลข
6
7
8
0-4

หมวด
วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
วิทยานิพนธ์
วิชาด้ านการจัดการ และการจัดการศิลปวัฒนธรรม

5-8

วิชาด้ านความรู้ และการจัดการศิลปวัฒนธรรมเฉพาะทาง

9

วิชาทีค่ ้ นคว้ าหรือวิจยั ด้ วยตนเอง

0-4

วิชาบังคับ

5-9

วิชาเลือก

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้ ศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
บศ 600
AA 600
บศ 601
AA 601
บศ 602
AA 602
บศ 610
AA 610
บศ 613
AA 613
บศ 614
AA 614

ชื่อรายวิชา
แนวคิดด้ านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการ
Concepts and Management in Arts and Culture
นโยบายและจริยธรรมในงานศิลปวัฒธรรม
Cultural Policy and Ethics in Arts and Culture
ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การบริหารงานวัฒนธรรม
Research Methodology for Cultural Management
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
Cultural Resource Management
การตลาดวัฒนธรรมและการระดมทุน
Cultural Marketing and Fund Raising
สื่อสังคมและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
Media Society and Cross-Cultural Communication

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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3.1.3.2 วิชาเลือก
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 ให้ เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต และนักศึกษาแผน ข ให้ เลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่ วย
กิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
บศ 755
AA 755
บศ 756
AA 756
บศ 757
AA 757
บศ 758
AA 758
บศ 759
AA 759
บศ 765
AA 765
บศ 766
AA 766

ชื่อรายวิชา
การบริหารสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง
Management of Media Industry
การบริหารศิลปะการแสดงและศิลปิ น
Artists and Performing Arts Management
การบริหารการท่ องเทีย่ ววัฒนธรรม
Cultural Tourism Management
การบริหารแหล่ งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม
Arts and Cultural Learning Centre Management
การจัดการมรดกเมือง
Urban Heritage Management
การจัดการมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
Intellectual Cultural Heritage Management
การสร้ างสรรค์ งานวัฒนธรรมในโลกยุคดิจติ อล
Digital Culture and Creativity

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.3 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
บศ 791
AA 791
บศ 792
AA 792

ชื่อรายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3
3

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
บศ 800
AA 800

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12

| หน้ า 8

3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค มีแผนการศึกษาดังนี้

บศ 600
AA 600
บศ 601
AA 601
บศ 610
AA 610

บศ 602
AA 602
บศ 613
AA 613
บศ 614
AA 614

บศ xxx
AA xxx

ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
แนวคิดด้ านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการ
Concepts and Management in Arts and Culture
นโยบายและจริยธรรมในงานศิลปวัฒธรรม
Cultural Policy and Ethics in Arts and Culture
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
Cultural Resource Management
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การบริหารงานวัฒนธรรม
Research Methodology for Cultural Management
การตลาดวัฒนธรรมและการระดมทุน
Cultural Marketing and Fund Raising
สื่อสังคมและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
Media Society and Cross-Cultural Communication
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคฤดูร้อน (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 1
บศ 800
AA 800
บศ xxx
AA xxx

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก

6 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
วิชาเลือก

บศ 791
AA 791
บศ xxx
AA xxx
สอบประมวลความรู้
รวม

3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
12หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
บ ศ 800 วิทยานิพนธ์
AA 800 Thesis

6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

บศ 792
AA 792

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตร มีดงั นี้
3.1.5.1 วิชาบังคับ
บศ 600 แนวคิดด้ านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการ
3 (3-0-9)
AA 600 Concepts and Management in Arts and Culture
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศิ ลปวัฒนธรรม นิยามทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางการบริ หาร รวมถึงแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น เพือ่ เป็ นฐานสาหรับการบริหารจัดการทางศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในแขนงต่ าง ๆ
Concepts and theories related to arts and culture. Study of definitions of culture and management process,
concepts of fundamental economy used as a basis for arts and cultural management, as well as cultural industries.
บศ 601 นโยบายและจริยธรรมในงานศิลปวัฒธรรม
3 (3-0-9)
AA 601 Cultural Policy and Ethics in Arts and Culture
แนวคิด ทฤษฏี นโยบายทางวัฒนธรรม และหลักจริยธรรมทีจ่ าเป็ นต่ อการสร้ างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรม และการจัดการ
ทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของกฎหมาย พระราชบัญญัติและระเบียบต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการทางวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและระหว่ างประเทศ วิเคราะห์ นโยบายทางวัฒนธรรม กระบวนการสร้ าง และผลกระทบของนโยบายทางวัฒนธรรมต่ อ
องค์ กรทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบรู ปแบบของนโยบายทางวัฒนธรรมจากนานาประเทศ นโยบายจากองค์ กรทางวัฒนธรรมทั้งที่
แสวงหาผลกาไรและที่ไม่ แสวงหาผลกาไร และสามารถประยุกต์ ใช้ กับหน่ วยงานของตนได้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ กบั ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ ดูงานนอกสถานทีใ่ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารศิลปวัฒนธรรม
Concepts and theories of cultural policy and essential ethics for a creation of art and culture. The specification
and implementation of laws and regulations that related to cultural management both national and international levels. A
critical study on cultural policy, its plan and impact to an organization. A comparative study on international cultural
policy, both profit and non-profit organizations to imply to his/her own organization. An exchange of knowledge and
experience with an expertise and a visit to arts and cultural organization.
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บศ 602 ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การบริหารงานวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 602 Research Methodology for Cultural Management
ลักษณะและงานวิจยั ด้ านการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวโน้ มและระเบียบวิธีการวิจยั ทางวัฒนธรรมทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีทางการบริ หารงานวัฒนธรรมมาใช้ ในการสร้ างโจทย์ และการออกแบบ
งานวิจยั หรือโครงการทางวัฒนธรรม รวมทั้งฝึ กฝนการทาการวิจยั หรือโครงการทางวัฒนธรรม
Characteristics, trends, research methodologies in arts and cultural management, both quantitatively and
qualitatively. Application of the concepts and theories of cultural management to assign research problem and design
cultural research or project. Practice conducting research or project in culture.
บศ 610 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 610 Cultural Resource Management
แนวคิด และทฤษฏี เกี่ยวกับ การจัด การทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรม หลัก และกระบวนการในการจัดการทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรมอย่ างยั่งยืน การอภิปรายและการศึ กษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในยุคสมัยปัจจุบันได้
อย่ างเหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่ าและความสาคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม และใช้ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้ เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
Concepts and theories related to cultural resource management. Principles and procedures in sustainable
cultural resource management. Discussion and a comparative study on a suitable way of cultural resource management in
current situation. Raising students’ awareness of values and significance of cultural resource management, as well as fully
using of cultural resources.
บศ 613 การตลาดวัฒนธรรมและการระดมทุน
3 (3-0-9)
AA 613 Cultural Marketing and Fund Raising
การประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดในการจัดทาข้ อเสนอสาหรั บการระดมทุน จุดประสงค์ เพื่อ ริ เริ่ ม ขยาย
เผยแพร่ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพของโครงงานและผลิตภัณฑ์ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม การวิจัยตลาดเพื่อศึกษาความต้ องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย การแบ่ งส่ วนทางการตลาด การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ การสร้ างตราสิ นค้ าทาง
ศิลปวัฒนธรรม การสื่ อสารทางการตลาด รวมถึงศึกษาถึงหลักการ การปฏิบัติในการระดมทุน และนโยบาย ขั้นตอนการขอรับทุน
สนับสนุ น จากหน่ วยงานและ/หรื อองค์ กร จากภาครั ฐบาลและภาคเอกชน ให้ ทุนสนับสนุ นโครงการทางวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
Concepts and theories of marketing and fundraising which enable students to articulate fundraising proposals
to initiate, expand, promote and/or develop cultural projects through the concepts and theories of marketing and
fundraising. Students will construct their knowledge of marketing research, market segmentation, positioning, branding,
and promotional communication as well as the principles and practice in fundraising. In addition, students will also
inquire into funding procedures and policies of funding providers – the government and the private sector – who support
cultural projects domestically and internationally.
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บศ 614 สื่อสังคมและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 614 Media Society and Cross-Cultural Communication
ความหมายและความรู้ เบือ้ งต้ นสื่อ สังคม วัฒนธรรมการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฏีของสื่ อที่มีบทบาท ในการ
ขับเคลื่อนสั งคมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทฤษฏี ทางสั งคมและวัฒนธรรมที่เข้ ามาผสมผสานกับทฤษฏีสื่อความสั มพันธ์
ระหว่ างสื่อกับสังคมและวัฒนธรรมในบริบทต่ างๆ รวมถึงการใช้ ทกั ษะทางภาษาและจิตวิทยาเพื่อใช้ สื่อสารในบริบทต่ างวัฒนธรรม
โดยเน้ นกรณีศึกษาทีส่ อดคล้ องกับประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม
Definition and fundamental knowledge on media, society, culture and cross cultural communication. Study
media theories that affect society and culture as well as socio-cultural concepts that play role in the media realm. Study
the use of language skills and psychological concepts to communicate in cross cultural contexts with the emphasis on
socio-cultural case studies.
3.1.5.2 วิชาเลือก
บศ 755 การบริหารสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง
3 (3-0-9)
AA 755 Management of Media Industry
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสื่ อและอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทต่ างๆ โดยพิจารณาในฐานะผู้สร้ างผลิตผลทาง
วัฒนธรรมศึกษากระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้ อมทีม่ ผี ลต่ อความนิยมของกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้ มในอนาคต
Concepts and theories in managing media and entertainment industry discerning from the entrepreneurial
perspective. Study the marketing process of entertainment business including social milieu that affects consumption
behavior along with its future trend.
บศ 756 การบริหารศิลปะการแสดงและศิลปิ น
3 (3-0-9)
AA 756 Artists and Performing Arts Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการสร้ างสรรค์ และการบริหารศิลปะการแสดง การเลือกเนือ้ หาและรู ปแบบของการแสดง การ
ออกแบบและกากับการแสดง การคัดเลือกและบริ หารนักแสดง บุคคลากร รวมถึงพืน้ ที่การแสดง ตลอดจนเรี ยนรู้ การประยุกต์
หลักการประชาสัมพันธ์ เพือ่ การบริหารจัดการศิลปะการแสดงให้ มปี ระสิทธิผล
Concepts and theories of performing arts, creative processes, content selection, auditions and casting, directing,
choreography, scenography, as well as artist, crew and venue management. This course also concerns knowledge of
publicity and media relations which essentially brings success to performing arts.
บศ.757 การบริหารการท่ องเทีย่ ววัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 757 Cultural Tourism Management
หลักการในการจัดการทรั พยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน โดยเน้ นกระบวนการการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน การบริหารจัดการทีค่ านึงถึงดุลยภาพระหว่ างการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน
Principles in cultural resource management for sustainable tourism with emphasis on the process of community
participation. A management concerning the balance between cultural resource management and sustainable tourism
management.
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บศ 758 การบริหารแหล่ งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 758 Arts and Cultural Learning Centre Management
พัฒนาการ ความหมาย และประเภทของแหล่ งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมรวมถึงพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ หน้ าที่และ
บทบาท โครงสร้ าง กระบวนการในการบริหารจัดการแหล่ งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม การจัดการวัตถุจัดแสดง การจัดนิทรรศการ การ
จัดกิจกรรมและการบริการการศึกษาภายในแหล่ งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษากลยุทธ์ การประชาสั มพันธ์ และสื่ อสาร
การตลาดไปสู่ กลุ่มผู้เข้ าชม
Development, meaning and types of art and cultural learning centre which emphasizes on museum and art
gallery. To understand its role, function, structure and process in management, as well as to know about a collection
management, documentation, registration, exhibition design and educational service and activities. A study on strategy in
marketing and promotion of the learning centre to visitors is also included.
บศ 759 การจัดการมรดกเมือง
AA 759 Urban Heritage Management

3 (3-0-9)

แนวคิด ทฤษฏี ความหมายและประเภทของแหล่ งมรดกเมือง ตลอดถึงหลักการจัดการ และกระบวนการในการอนุรักษ์
แหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเมือง ศึ กษาหลักการทฤษฏีในการเกิดเป็ นเมือง ที่ว่างในเมือ ง และภู มิทัศ น์ วัฒนธรรม เอกลัก ษณ์ และ
องค์ ประกอบของเมือง ตลอดจนการนาศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของเมือง ทีว่ ่ างในเมือง
Concepts, theories, meaning and types of urban heritage as well as its management and process in conservation.
Emphasizing on principle of the origin of urban heritage, its space and cultural landscape. A study on urban identity, its
components and an introduction of arts and culture to be a part of it.
บศ 765 การจัดการมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
AA 765 Intellectual Cultural Heritage Management
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการจัดการมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พัฒนาการ หลักและกระบวนการในการสงวนรั กษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจน
ตระหนักถึงคุณค่ าและความสาคัญ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบริหารจัดการได้ อย่ างเหมาะสมและยั่งยืนในยุคสมัย
ปัจจุบัน
Concepts and theories related to intellectual cultural heritage management. Types of intellectual cultural
heritage, development, principles and procedures in safeguarding intellectual cultural heritage at both national and
international levels, awareness raising of its values and significance, as well as suitable and sustainable management in
current situation.
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บศ 766 การสร้ างสรรค์ งานวัฒนธรรมในโลกยุคดิจติ อล
3 (3-0-9)
AA 766 Digital Culture and Creativity
พัฒนาความคิดทีล่ กึ ซึ้งในการวิเคราะห์ และส่ งเสริมการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทเี่ อือ้ ประโยชน์ ต่องานทางศิลปะวัฒนธรรม
เรียนรู้ เนือ้ หา แนวคิด บทบาท วิวฒ
ั นาการ และความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจติ อล การใช้ และบริหารความคิดสร้ างสรรค์
ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและการสื่อสารระหว่ างผู้ผลิตและผู้บริโภคงานทางศิลปะวัฒนธรรมในความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน
Empower students to undertake critical thinking and creative thinking in the context of digital culture. Examine
the concept and role of digital technology in relation to questions of state-of-the-art technology, creativity, social
psychology, identity, cultural diversity, social change, and communication in contemporary society.
3.1.5.3 วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
บศ 791 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
AA 791 Independent Study 1
ค้ นคว้ าอิสระเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับงานบริ หารงานศิ ลปวัฒนธรรมตามความถนัดและความสนใจของ
นักศึกษา ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการ
An individual study in arts and cultural management based on students’ aptitude and interest under the
supervision of the advisor and committee.
บศ 792
AA 792

การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
Independent Study 2
ค้ นคว้ าอิสระเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานศิ ลปวัฒนธรรมตามความถนัดและความสนใจของ
นักศึ กษาต่ อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการ โดยนักศึ กษานาเสนอ
ผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
A continuing individual study of Independent Study 1 based on students’ aptitude and interest under the
supervision of the advisor and committee. The submission of the completed study to the committee is mandatory.
3.1.5.4 วิทยานิพนธ์
บศ 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
AA 800 Thesis
การสร้ างโครงสร้ างการวิจัยเฉพาะบุคคลอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมตามความ
ถนัดและความสนใจของนักศึ กษา ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษา การเขียนวิทยานิพนธ์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ เขียน
รายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยมุ่งเน้ นจริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ การวิจยั ตามระเบียบว่ าด้ วยการ
เขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

| หน้ า 14

The student will develop and undertake the individual research project of which its result brings the new idea/
knowledge in arts and cultural management based on student’s aptitude and interest, as well as the supervision of the
advisor. Focus on the thesis writing and presentation for academic dissemination in accordance with the Thammasat
University regulations and ethical issues in thesis writing, research conducting, as well as research dissemination.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการทาการค้ นคว้ าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก2
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม
เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ การบริ หารงานวัฒนธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
แผน ข
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 และ 2
การค้ นคว้ าอิสระ 1 คือ ค้ นคว้ าอิสระเฉพาะบุคคลที่มีเนือ้ หาที่เกี่ยวข้ องกับงานบริหารงานศิลปวัฒนธรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการ
การค้ นคว้ าอิสระ 2 คือ ค้ นคว้ าอิสระเฉพาะบุคคลที่มีเนือ้ หาที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักศึ กษาต่ อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการ โดย
นักศึกษานาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากได้ ศึ กษาวิทยานิ พนธ์ / การค้ นคว้ าอิส ระแล้ ว มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับการแนวคิดของการบริ หารงาน
วัฒนธรรม สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด การจัดการธุรกิจองค์ กรภาครัฐและเอกชนด้ านการให้ บริการที่มีประสิ ทธิภาพ การ
ออกแบบระบบการบริการ และมีทกั ษะในการทางานวิจยั เชิ งปริมาณหรือคุณภาพ โดยสามารถการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ท้งั หมดที่ได้ รับ
จากหลักสู ตรเพือ่ แก้ ไขประเด็นปัญหาทีส่ นใจศึกษาวิจัย ตลอดจนสามารถนาเสนอรายงานการศึกษา/ วิทยานิพนธ์ ภายใต้ การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการ และผลการศึ กษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจในกระบวนการต่ าง ๆ แล้ ว ยังสามารถสร้ างองค์
ความรู้ ใหม่ เพือ่ นาไปใช้ และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ อกี ด้ วย
5.2.1 สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ทพี่ ร้ อมสาหรับการตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ
หรือนาเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
5.2.2 นักศึ กษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และรายวิชา บศ 792 การค้ นคว้ าอิสระ กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่
ประชุ มต่ อคณะกรรมการ และนาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระที่พิมพ์ และเย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
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5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต ทั้งนีจ้ ะต้ องผ่ านการศึกษาวิชา บศ 602 ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อการบริหารงานวัฒนธรรม (Research Methodology for Cultural Management) และได้ ค่าระดับ
เฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรการบริหารงานวัฒนธรรม เพือ่ ให้ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้ง
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
 คุณสมบัติของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข


นักศึกษาจะจดทะเบียนการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ไม่ ต่ากว่ า 18 หน่ วยกิต ทั้งนี้ จะต้ อง
ผ่ านการศึ กษาวิชา บศ 602 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการบริหารงานวัฒนธรรม (Research Methodology for
Cultural Management) และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00



นักศึ กษาที่มีสิทธิ์ สอบวัดผลวิชา บศ 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2 ได้ จะต้ องสอบผ่ านวิชาภาษาอังกฤษตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบภาษาต่ างประเทศสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิต พ.ศ.
2539
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5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
 นักศึกษาจะขอสอบประมวลความรู้ ได้ เมือ่ เรียนวิชาบังคับครบ 18 หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในขณะนั้นไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 นักศึ กษาต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสู ตรแก่ นักศึกษาในช่ วงก่ อนและระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
 การเปิ ดให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า บศ 602 ระเบี ย บวิธี วิจั ย เพื่ อ การบริ ห ารงานวั ฒ นธรรม (Research
Methodology for Cultural Management) ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 1 ซึ่งจะเป็ นวิชาที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การวางกรอบในการทางานวิจัย การเลือกกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมในการทางานวิจัย ตลอดจนการฝึ กการ
เก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การฝึ กทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจยั ผ่านการศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ของหลักสู ตร
 การจัดประชุ มกับนักศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจถึงการเลือกแผนการศึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ และการเลือกหัวข้ อการทาวิจยั ในมิตขิ องการบริหารงานวัฒนธรรม
 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ทาหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระสาหรับนักศึกษา
 การช่ วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการตรวจทานภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
 การให้ ข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ และงานประชุ มวิชาการที่จัดขึน้ ในแต่ ละปี เพื่อให้ นักศึกษา แผน ก แบบ ก2
พิจารณาส่ งบทความของวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตีพมิ พ์
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การสอบกระท าโดยวิ ธี ก ารน าเสนอในที่ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยคณบดี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุก
ครั้ง

อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(Final Thesis Defense) เป็ นกรรมการชุ ด เดี ย วกัน กับ คณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง การแต่ ง ตั้ ง
กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่มี
เหตุจาเป็ น
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การประเมินผลวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้ วยวิทยานิพนธ์ ”
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้ ไม่ ได้
โดยวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ รั บ ระดั บ S จะต้ อ งได้ ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.7.2 การค้ นคว้ าอิสระ
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระอย่ างน้ อย 2 คน ซึ่งประกอบด้ วย อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ า
อิสระ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ/หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่ วมกันสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ

อาจารย์ ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วม อาจเป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระได้
แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบการค้ นคว้ าอิสระด้ วยทุกครั้ง
การสอบการค้ นคว้ า กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ า
อิสระ
อิสระเป็ นกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่ งการ
(Final IS Defense)
แต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบจะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุ
จาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553”
การวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้
ไม่ ได้ โดยการค้ นคว้ าอิสระที่ได้ ผลระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉั นท์ จากคณะกรรมการ
สอบการค้ นคว้ าอิสระ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับมีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A A- B+ B B- C+ C D F
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น สาหรับวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นลักษณะวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึ กษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียนศึ กษาซ้าใน
รายวิชานั้นๆ ได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบี ยนนั กศึ กษา หากเป็ นระบบวิช าเลือกนัก ศึ ก ษาอาจจะลงทะเบีย นศึ ก ษาซ้ า ให้ ร ายวิช านั้น อีก หรื ออาจจะ
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ นักศึกษาที่ได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า C ในรายวิชาใดไม่ มีสิทธิ์จดทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และ ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่
มีค่าระดับ วิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ ระดับ S จะต้ องได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากกรรมการสอบ หน่ วยกิตที่ได้ ไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และ ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มีค่าระดับ
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.7 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และนักศึกษาจะต้ อง
สอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการ
สอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
1.8 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการทีแ่ ตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนดไว้ อาทิเช่ น
ทวนสอบจากคะแนนสอบข้ อเขียน จากงานที่มอบหมาย จากการสอบปากเปล่ า โดยมีกระบวนการแต่ ละรายวิชาอาจแตกต่ างกัน
ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของแต่ วชิ า นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ มกี ารสอบประมวลความรู้ ข้อเขียน หรือประมวลความรู้ ปากเปล่ ากรณีที่ศึกษา
แผน ข ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษาแผน ก ทาวิทยานิพนธ์ ก่อนสาเร็จการศึกษา เพือ่ เป็ นการทวน
สอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
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การทวนสอบระดับหลักสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และทา
การรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยสารวจจากการประกอบอาชีพของบัณฑิต หลังสาเร็จการศึกษาว่ า
ได้ ประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร หรือตรงตามความมุ่งหวังของบัณฑิต และนาผลการสารวจที่ได้ มาปรับปรุ ง
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเนือ้ หาของหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนดครบถ้ วนแล้ ว
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา TU 005 และ TU
006 ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่วิท ยาลัย นวัต กรรมแต่ ง ตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์ และเย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สาหรับการศึกษาแผน ก แบบ
ก2)
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.7 ได้ ระดับ S ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับการศึกษาแผน ข)
3.8 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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